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Beliggenhed

Ejendommen er beliggende Rindumgaards Allé 90 i den 
nordlige del af Ringkøbing ca. 1,3 km fra bymidten.

Ejendommen er placeret ud mod - og vejbetjenes fra - Hol-
stebrovej, som er en af byens hovedfærdselsårer med en 
døgntrafik målt helt op til 15.000 køretøjer. Holstebrovej er i 
Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 defineret som 
en primærvej med regional betydning. 

Ejendommen er yderligere placeret med stor synlighed ud 
mod Ndr. - og Vestre Ringvej omkring rundkørslen v/Holste-
brovej, hvorfor beliggenheden også vil være synlig for turi-
ster i eksempelvis Søndervig og Hvide Sande, som passerer 
butikken fra øst mod vest.

Fakta butikken opnår dermed optimal synlighed for nærom-
rådet, byens pendlere og byens mange gæster/turister.

Fakta butikken er den eneste dagligvarebutik placeret i den 
nordlige bydel og servicerer dermed et stort område - her 
især det udlagte boligområde Rindum Mølleby umiddelbart 
øst for Holstebrovej.

Byens øvrige dagligvareforsyning bestående af 8 dagligva-
rebutikker er alle beliggende med en afstand på over 1 km 
fra den nyopførte Fakta butik.

(Læs mere om "Detailhandelsstruktur i Ringkøbing" side 22-23)

Ejendommen er yderligere opført i forbindelse med udvik-
lingen af et kommende byområde i den nordlige del af Ring-
købing by.

I ejendommens lokalplanområde vest for Holstebrovej er 
størstedelen af området planlagt til boligformål, hvor der på 
nuværende tidspunkt er sat gang i salget af grunde omkring 
Amtmandens Allé, hvor de første boliger allerede er opført.

Ligeledes er den nordligste del af området øst for Holstebro-
vej og syd for Ndr. Ringvej - området ved Rindum Mølleby 
- endnu ikke udbygget men lokalplanlagt, og det første bo-
ligområde er udstykket.

Endvidere er området nord for Ndr. Ringvej og ved Holste-
brovej inddraget i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan, som 
kan forventes udviklet til bl.a. bolig - og erhvervsområder.

Der kan således forventes en betydelig stigning i kunde-
grundlaget for Fakta butikken - på kort sigt med udbygning 
af ejendommens lokalplanområde og området ved Rindum 
Mølleby, og på lang sigt med udbygning af områderne  Nord 
for Ndr. Ringvej.

Ud over et aktuelt bæredygtigt grundlag for etablering af en 
dagligvarebutik kan fremtidsprognosen for ejendommens 
beliggenhed således karakteriseres som god. 

(Læs mere om "Områdets fremtidige udvikling" side 20-21)
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Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ringkøbing 9.638 9.775 9.850 9.742 9.705 9.718 9.717

Ringkøbing-Skjern Kommune 58.368 58.803 58.439 58.068 57.892 57.529 57.093

Valg af placering

Omend den fremtidige boligudvikling for området er me-
get positiv, er valg af beliggenheden for den nye Fakta butik 
foretaget med udgangspunkt i det aktuelle kundegrundlag.

Finn Juhl, direktør for Vestjysk Udvikling A/S, siger følgende 
om valg af beliggenhed:

"Fakta-butikken kunne simpelthen ikke ligge bedre.
Rindum (boligområdet i Ringkøbing) har en 4.000-5.000 ind-
byggere, men ikke en eneste dagligvarebutik, så der er et stort 
kundegrundlag. Samtidig kommer butikken til at ligge ud til en 
vej, hvor man har målt op til 15.000 biler i døgnet i højsæsonen, 
og det vil helt sikkert også kaste en masse handel af sig".

Finn Juhl, direktør for Vestjysk Udvikling A/S,

Dagbladet Ringkøbing-Skjern, maj 2013.
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